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 معاق هواه ىلا وك ع ا زم . علا ماع

 دما ذنم 0 ا ىربكلا ثاللثلا لودلا ىه امورو تانويلاو رصم تناك

 5-5 4 و ع مخ عيع# 0 # د
 اهرودب هك لرد 55 تناك .مويلا اهفرعن انك ةراضحلا سسا ٍدايعب

 نم اوناك نيذلا َنويِقِسِفلا مهنمَو . ترَجاتو ْمُهَعَم تّيراحت نيذلا نيرخآلا نم
 هع عع ع فيا الغ

 راحب ىلإ ٍةَريغْصلا مهيكارمب .ِةّرَم لوألو . وعلا ثْيَحب ةَراَهملو ةأرجلا
 َلقَرِه ةديغأ نامورلا اهاَّمَس يتلا يقراط لّبَج قباصَم َءاَرَو ِةلوُهْجَم
 به م 8 5 0 000

 ىفإ كويقيليفلا ربع : ديعب نمزب ايناطيرب رصيق سويلوب وزغب نا لبقو

 نم ددع) يليسلا وا ايناطيرب اما ! يه . ريِدْصَقلأ رج يأ »  سديارييساكلا ؛

 نم ةداقإلا | اول كف 0 اوناك املو . (ايناطيرب فرغ تبونج ةعقاول ا رزحلا

 ناك اّمَلَو . ٍطْسوتملا ٍضيِيَأل رعد يف امُهَل وجو ال ِنْيَدَللا رزجلآَو ّدَملا
 مالم يب ب رب 5س 7

 مثلا يف هدوجو ردني ناك يذلا ِريِدْصَفلَأب ْمُهَدْنِع ام اوُضَباَ دقق ًاراَجُن

 2 وما ع د ا
 اهنيح ةيراجت ركارم ءاشنإ ىلع : راجتلا ٍةَراَحَب

 تيا هك
 ربل لجاوس لوح ةّرِئَتنَم رك ارملا هذه تناَكَف ا صرف تدل

 ايقيرفإ لجاس ىلع م لف ةحاطأ# رهو اهنحلا ناكواذ رمل ريقي

 ى ىلع راَحبلا هاو ايف ُةَراَجَتل دي

 لبق و مم؟ ةلس روض 2 ردتكسإلا رم رمد نأ دعو .راخبلا ىَلَع ٍةٌرطْبَسلا

 , ةَحاطْرَق كير مبا 5 ةدايس د (داليملا
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 لا ا وتس رع وق 37# 04 0 و ا "َس
 اهفارطا نم اعم طرشلا هله تَدَقَع املو . ءاذجلا 0 اطرش روثلا

00 
 ناعّرسو : ًانضِح َنورِجاَهُملا َدّيس هلل كلت ىلعَو . هل

 4# دولا هلو ا

 فيرختل دا هو - ةجاطْرَق ملماب تفرغ ةطوتنم ن نضحلا كلذ َلْوَح تشن اه

5 5 0 
 3 2 ال عسا يمورات يلح ,ةديدكلا ةنيدؤلا دانْعَم يردك ممألا رامولا» قانوبلا



 عمقا هيج عاما يات كا عا لاع تاق . كد

 .دلشاو موقلا رئاس نم ردقا نونوكي سانا .انايحا . عمتجملا يف زربيو
 ِ ريس ا مج 32 5

 ءاسور نوحبضي دقو .ةرطفلاب ءامعز مهناب ةداع سائلا ءالؤه نع لوقنو

 خيراتلا يفك ءامظع ةداق وا نيذشتم نيراشتسم وأ نييروتاتكد وا ء لود

 5 ني ماهم انكر ١ ديما ا
 ليج ىلإ ليج نم ةردَقلا هذه لثم لاَقَتْلا ىلع ٌةَديِدَع هلم

 هرم 2 سوف 1000 0
 ,ٍناطْلَسَو ِهاَج تاذ ِةَرْسَأ نم : اكزاب اكلمه . لْعَيتَم ٌدِلاَ ٌردَحسو

 ا ال و ع يل ا ل 0 زف ني. ا

 يف نامورلا دض اشيج حاجنب داق اروهشم ادئاق ناك هسفن اكراب راكليمهو
 هيلثج نم َةَعامَج َدرَمت : دعب ام يف ٠ عمق هنا امك .م .ى ؟4 هس ةلقص 9 نعم قع #0 5 ع فم

 4 لع رس
 0 سي وك 8و ام ف نى 50 0000

 يف يركْسَع ٍدئاف مظْعأ نييحروملا نِم ريثك هربتعي يذلا ) لعبته دلو دقو
 5 5 دس م مج ما م
 ىلاوح شاعو .م .ق ؟48 ةلس ىلاوح حجألا ىلع َةَجاَطْرَق يف ( خيراتلا

 .م .ق اهم ماع فون ُهَلأ ُدَمَعُي ذإ «ًاماع نيتس 2
5 0006 

 2 را هل ب لع عز رايراخت . اردتقم ادئاق هلثم هدو حبصي نأ لع مزعلا دَقَع دق اكراب راكليمه ناك

 شْيَجْلل رظتنملا دئاقلا بيرت ديو .مهَل ةرمعتسم اوأشنا لق نويجاطر معا مكر ىو نع طوع كل ا
 عم امام 8 نا هع  ىيشنسع# ع 3 لع ى# عايعا نع نس

 ىتح ةرمع نم نيرشعلا ىلع لعبه فرشا نا اًمف . ةَركْبم نيم يف يجاطْرَملا
 ةاكععو 5 ل ا وعاش هاشم م شرق وع 8# ماا

 .رهألا ةبادب يف هِدِلاَو فارشإب ٍةَريِغَص ٍةَبرَكََع تامهم ةّدعب مايقلا هبلإ دهع
 .م .ق 5١١ ةنس يفوت يذلا لابوردُنَه هرهِص فارشإب كلذ َدْعَب مل هي يفرم 02 2 هوم 4 1

 "ل
 لا



 رمد 8

 و 1 سرع اذ ادئاق

 ل
 هئرها كحل او
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 3 5 9 مخ اه هام

 ةروص هيتك انل ضرعت ابدآ ناك

 8 عر مال هممم 5
 أ ةلماعم لضفت ةلماعم ةارسأ
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 اذه فوفو .دفني ال ٍربصو ةيرابدح
 . تاوع ينود هنوعيطت َ 0 6



 راهم
 ورمع نم َنيِرْشِعلو ة ةّسِداَّسلا 5 لعييتم ناك لابورَدَسَه َليِتْغَأ اًمَدْنِعَو

 . ةلاذتا هم ْنَع هانركذ ام ناف تباث ريغ ا : ابرق

 68ه ماه ا 2 ِ 5

 عشب مي ىَظحَي ًادِئاَق لعب لانو زم لق ناو ةّنحصْأ م اًدج بيرق

 2 هع ع
 ,ٌرطاَخَملاَو َباعَّضلأ مُهكَراشُ ب دونما < نيب اشن دقف لعنه نأ . هئالوو شِبَجل

 ومو < 7 2ث ميمو #0 يف ين نيام مو ىلع سف
 ةريتعاق . قفز لا ع معن ناك َكاَذَو اذه. قرر هام دئاقو ءيرح لتاقم هنا تبلا

 هادم م26 نع يبت 0
 . افك يعط هب قتلا يف ًاقالطإ اوُدّدري آ] مهنا الإ متي اجار هلاجر 0 2 1

 ع عما ةرعم وع
 ماما ا ِنْيَدِئاَق ْع ةلسْلسلا هذه * 00 يف أرقت دف

 اعلا | نوع ريالا قضم زاب يذلا يكل ردنكسالا

 لس سم

 هد ماقسم و هب

 ًاديضر امهم نكي نأ الإ ايئاطيإ ا ىو بْنألا ا جلت ١ قو

 .وباتل ع

 هدم كناك لاما فالا ِناَقَث لك ةنوعبتي ردتكسا نك دنكسالا و ناكف
 2 1 وقعه #

 شويجلا مده ا يذلا بقلب نحو نال 55 اًهنعاَطَو نويلوبأت و

 .ريغّصلأ فيرملا - َوْمَو ِهْبَلَع

 ردلكمالا ٌمَعَتْدَقف هناجر ر َيناقت بِكَ ًاريدق ٌدئاقلا نوكي نأ ينكي ال
 85 نسا # رفع نو 5
 نويلوبا ماعتو ٠ نيبال ةَرطْبس تت تناك يتلا ناملا ىدخإ ىلع هبوْجُ ني

 تناك امهم ه ينوعتتإ ١ هدونج حبصب يذلا طباضلا نأ يدول رشج دنع

0 3 4 
 مع 0 2 0 َ أ عا

 اَمْهَم 0! اويّدقن» هدونجب ْحِِصَب يِذَلا لارزجلا َنِم م ًادئاَف َلَصْفأ هَل ٠
 وقع

 , هتوص الع

1 



 مع دع كي
 ةقفوم ريغ ةدّهاعُم َدَقَع دق ناكو . ابْن ًاباش لاري الو وهو لاَيوردْنَم لِي

 ّدَحلا وربِإ رهن نوكي نا ىَلَع 8 أ هذه بجْوُمب قافّتالأ منو . امور م

 رهلا نم لامشل لإ دالبلا ا يلامشلا

 مما هع نا وع عاق ني
 عم : هم موتتغاس ةتيدلم نأ وهو ًادحاو ءانثيسا كانه 3 الإ كح تحت

 . ةينامور تَيِقَب ورنإ نم 5 ىلإ اهِيقرَم

 ها ةماعلا رجلا م م2
 ىلع ارياثن ياو ل وب وحل اًنرَظن اذإَو

 َيلاَمّشلا لجاشلا ىَلَع وابليب "نم مسونجلا ىلا ًارتموليك يلا ىَناَوَح دب

 ٍرَبلا ين بضل اميرات قا رتل برجل واجن يجي

 عفت وربإ ٠ تقم فول ىلإ ا ًاراموليك 5 ٍةفاََس ىو . طس

 هيام هكرو هقر م
 اوؤاش ىَتُم ةوززعب نأو ايِزاَع اسبح را ىلإ اوُلْرب ّك

 ًادبأ قفاويل ناك امو َرطَحَل هلأ اذه ُكِرْدُي امون رك يذل لأ اكناب ٌراكْليِمَه َناَكَو

 ىلع 0 طل تأ حجري اور د اًهاَرِحَأ ىتلا و ةَدهاَعَملا وع

 ناكو . بلألا لاَبج َرْبَع ايلاطيإ ٍلاَمَش وَُعِل َداَدْعتْسألا ناك اَيئابسإ لالي
 مم نا ل هرقل قع واش العلم 5 كام عصا قا هب
 لعبته رطضاف . ةحاطرق توطسا نب يتكب قيقا حبصا دق يار * لوطسألا

0 0 َ 5 3 57 

 ,هترخوم يف يناموز ٍشْيَج دوُجو رطَحِ ًايدافت موكنغاس لاليخأ ىلإ
 م 78 دب ع و 0

 7 رايخت هماقأ لكي ملو .٠ لايوردسم اَهَدَنَع يلا ةدَهاَعُملا قرح اَدِهِبَو

 ممر ه8
 .وقزأملا كلذ هسفن ضرعي نا سس ّمظعأ ثنا ةيرفسلا هتءاقكف

1١5 

 ع



 00 ما
 ةَّرِصابقْلا ةّيروطاربما اًهرايتعاب امور ةروص لثمتن نا ىلا نولايم نحَنَو

 + لئتفم نإ . امان كليذ 2 تناك .م .ق 3٠١ ٌماَع امور نأ ريغ . ةيوقلا 2 م 1 5 ما مارا اي
 عام ع ع

 . هيلع بلغتب نأ كم ا ىَدَحَتَي ناك موتنغاس ةمحاهم ررق امّدنع

 2 رهو ع.
 ُهَرَدَق امم َرثْكَأ انْقَو موتنغاس ىف ًاقرملاَو نضِحلا التملا َقَرفَْسأَو

 ع دلع اه ااا دع
 ارحب ةئيدملا ٍدادمإ ىَلَع ًةرداق تناك ةّينامورل ّآ نسل نأ كلذ اسف لعبه 1
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 عسو يف ْحَبْطَأ ينامورلا ٍبْيَحلا اذه ٌرَطَخ از اَمدْنِعَو ,لاَجّرلاو نوما

 يرحب ًالامش َفَحْرَي نأ لَم
 يدع لا رس 000022 م رعاه هع

 هل روكتس موتلغاس ىلع
 لم بم هذ

 ءرجهلا ناب نيم اطرَقل اورذنا نأ نامورلل قيس

 مك ٌلْمَيبَه ِمُهَل لي نأ ىلع اوُرَصَأ ْدَقَف آلا اّمأ . ةميحلو بقاوع

 7-5 مم هع 5-7

 فقو دقو .موتنغاس افرع لالخ ىلإ امور ةماح دوعت أَو ١ لسالسلاب

 رق ىلا ينامورلا ثوُعبَملا

 ناكف .هديدبت هيلا ًاهجَوُم
 ا د ول ا ا ع ردع 7 اح ادق ع
 .09 تنا هراتخل ام» : ءودهب خوبشلا هئاجاف « ! اوراتخاف . برَحلاب وأ للاب

 اذه : اَضَو هقيس ىلع هدي عضوو ءاضيبلا مالسلا لا َةَءاَبع هنع ريفسلا حرطف

 2 رم

 , ! امور در وه

 - د



 ل أ تن ا 0
 هرهص نا ركادنو - اكراي لابوردسه همم



 ني ب سر عم معك شكمملا | #م عم رإ د5
 ٍدئاق ينثل ينكت روتسملا موجهلل ضرعتلا عم ليوطلا ٍريسلا تاابوعص نإ
 هو هي هع مب ىف وهم فيو وم ىاف# دع 5 ل

 اب ةعطاق انيمي مسقا دق ناك لعبينه نا ريغ . هتياغ نع ةميزع لعسه نود

 همز ا 2 لا 5 د كفا رع 5
 نيِمَيلا هذهب ثنحلا نأ ًاحِساَر اداقتعا ٌدقتعي ناكو . اًموُر ىَلَع ةلْمَحلا لصاَوُ

 0 يي

 53 يللا ع و 5 35 2 5

 اسانجا نوعونتم هلاجرف َملَقلِل ريكا انس هترما تحت يذلا شيجلا ناكو

 ا 52000 4. ماعلا ع

 مهتاغل - اينابُشسإ ْنِم يبلغ ىلإ ايقيرفإ نم َنيبديمول ٍناَسْرَف نيف .ًاناولآو
 اهضْعَب بِصاَنُي ِناَدْلُب نم مهنا امك . ادج ٌةتوافتم لاتقل يف مهبيلاسأو ةفلتخم

 .رضللا مهل يضيق اذإ ٌةَريك ىهُو . بالمألاب اعَمْطَو .ادج ليئض هَ

 ا ما نم يل تع 0 0
 نيسناجتم يلاجر نم همظعم يف افلوم لباقملاب ناكف ينامورلا شيجلا اما

 0 ا ل ا لا ا الا

 نييردملا دونجلا ةلابب مهنطو نع اعافد نولتاقي اوناك كلذ قوفو ةغلو اقرع
 0 هلا مي ا د دل 000000
 أ اعارص نيفرطلا بورح تناكف .نينطاوملا ءالوُ

 كاع حرا يافتاللا نون نزل له عما سعيا ع نوم و ف قوم م
 لك طقسيل اديعب اوأش ةيركسعلا ةريخلا نم غلب يللا لعبته نكي ملو

 نحيي مل ديلإب مقلا 2 نكي مل نا . هلاجر نم ٌريثكلا نا كّرْذا ُدَقف .هباسح وفل هذه
 1 اطل | 2 0 1 0 2 7 5 5 3 50 موجب ةماعلا ع

 1 5 2 ع ا دع ع ل ل
 دع اوسيل . مهعيمج اوفلاي ملو . انسح- امظنت نيمظنم اوسيل مهناو +« نيبر

 2 ل

 . اخوسر ناّمورلا عاود نود عفاود
 7 م ةةوار# هع عى عع ريع ةعرراقع مق ع ا
 حل امهم ٠ اجر م افلوم هش ناك دقف .رخآ عي ىلع لكنا هلاك اذهلو

7 3 
 .فالتخألا اك ٌدَفلَخُم ةَلداَعْملا َّلَمْجَب يذلا
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 يِنْكَي
 ع و فوم ع
 ةعفادم وا هتايابد رورمل

 ب د فخ ا عقم و قم م ع

 ناكسلا نم ةلقلاف . ىرخأو يرق َنْيَب بورد طئارخ ْمْسَر ديفلا نم نأ ٍدَحا
 عاقل واهم كي قوم اق يبيع قع ل 5 سا نا ا ل نم
 منه اص ب اوناك بوردلا هذه نومدختسي بدلا نيب الاوأ مهدصاشم نوغلي اوناك بوردلا هده نومدختس اوناك نيذلا اضع

 1 ع ع نا ام © كبس م دع 8

 . ضْئَجلا ٍدِئاَق مقوم نركب اميَحَو الاي
 مدس ل يف هل ميل خخ هي اق يفوح ع اول #3 ع يح نوب 838 ١

 ٍةرشع دعب ىلع لفحجلا ص ءرجل ثدحي اذاه انيقي فرعي نأ هتعاطتساب

5-0-5 

 .ةنم ارتموليك نيِرْشِع وأ تارتموليك
 ع 0 6 'َ

 ىّدل ناك هنا كش الو
 5 1 ١ 5 يدع يباع ىلع زيا نعد ا

 ربع ةدوعلا مهتقرغتسا امبرو , موج اب هنودوزي وأ هرماوا نوذفني
 5 2 2 م 0 9: ينعي 5 5 ع

 و . ةدوعلا نم اونكمت اذإ اده + ةدع تاعاس ةعطقتملا ةيرحصلا بوردل هن .ةورملا "يب يتم اذا اذه + ذذع تالت ةطقققلا ف كنا نقلا
 ءداعزع

 .رادجنألا ديدش ٍبناَج ىَلَع قش ًاقيض ًايِلَج امم َراَتَجَب نأ ليفلأ ىلع ردع
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 نأ كلش الو راس د

 سيجا تلّلع ذه هبوط ةَريس يف 3 ءاداكلا َةَبقَعلا وراه زايتجا

000 75 5 2 

 وا يبل | نت ىف هس هر

 ف 0 0 و ل ل
 انج 0 3

 2 2 5 0 ا ماو ماو #ر 5
 لايجلا نا ريغ ةناواطمو د ٌةيِديِدَح ككسو ةدبعم قرط رصيعلا كلذ

 50 وع ا
 ريغتت مل اهسفن يه راهنالاو

 يا عيدكم رج ع ا مع عارم 4
 لجاّسلا نم لْعَبِتَم برقا املك هنأ ىَلَع الدي ُهّنإَف يطأ يأ انوا اَذِإَ

 يتم يام ويلا قل 4: 2
 56 بألا ٍلابح جافتراب ع هنيريبلا ناَبحَف ٠ ةلوهس هقيرط تداز

 لبسلا لهْسُأ ُلْعيِنَه كلي نأ يعيبطلا نيو .زاّيتجَألا دنع اهتيوعصب
 5 0 ك7 00 0

 اينابسسإ يف ةشوُطْوَط نبي يديدَحلا حلا ّرَمَم ةطراخلا ىلع اَنْعْبَ تعش اذإو

 رْيَس طخ "رع ًادج َنيديِعَب نوُكَل ال نأ حّجّرملا نيف . امْنرَو يف اينيبربَو

 هي الف . ناَبَحَألا ب لل يبو ديف كتارا 8 و .هلايفأو لدينه
 2# فرع يع م

 يللا ع عرج 0000
 اذ هلا حّجرألا ىَلَع ُهَباوَج َناَكَل لْعَبِنَه ْنَع فرعي اًمع

3005 

 .ةليفلا نم ٍدَدَعِب بألا
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 0 8# يي عاج عا يس خا كل تن 0 6 ا

 .ثيج يا اهب موقي يتلا لامعالا نمو .هوفلا عون نع ضرا يهف .ناسرفلا

 يف ال دمع هم عيت

 ” ىف. كرام هن 5 ي 3 ونال مس 00

 . ناريثلا اًهرجت يتلا تابع 3 3 7 ةّطقاّسلا ٌراَجْشَألاَو ةَريبكْل
 ريو مك 8 5 د نش ع ماع 5

 تاعقتتسملا لاحوا ي تقلع ام اذإ ِتاَئّرَعلا 0 كلا َلايهألا 6 س ١

 . اًهيْحَس نع نارا تزجَعو

 نا ا | هلوصو لبق اقروا ال اجر َرَمْخَي الأ َلْعَبِبَه لأ َناَكَو

 عاطتسأ ٍدَقَف . لا للا . لألأ

 .ةئارو لدييَع اًهكرتي 5 قطاتملا

 ضل اذه ٍلْجُر الا رد
 2 طم ليوُّطنأ يزاغلأ

 00 مضاف توج
 ثم هيتس 0 0 يلو . لولاب يد لوك مْسنأب فرعي رمم نم ةنيريبلا 2-07

 ا ا وبعال ىا## ع دقق ع نع ا هدم عا نقتل أ 98 هةر
 يف بغي ناك هنا نم ذب ال نكلو . لعبينه هكلس يذلا قيرطلا نم دكاتلل

 3 3 557 ا ا #
 مع ةيديدحلا طوطخلا رمعت موملاو عاطتنملا ردق لجاسلا برق ءاقملا

 هع اه م ل < ل هيج ا 5 يا
 ربع وأ ممقلا قوق روُرسل ًارطضم َناَكَف لعبته ام .٠ رلابجلا يف قافتالا

 . ةيرْخّصلا رواغلا
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 ا 5-5 عع اف ىلا اقع اول مص ب 008 يع

 + ايئاسإ وزغل ويبيس سويلبوب ةدايقب الوطسأ نامورلا لسرا ءانثالا هذه يفو
 22 ١ ا م م عع مر خو وعم ف
 خيط ىَلْعَو .ايقيرفإ نب ةالبل ري أ يور يعي لاس الا دك ْناَكَو

 هتقرعم ْنِكْمُي اَم ىَلَع مَِّطَيِل ايلي هرم يف وُيبسيم قوت | لولا يينرقلا ل احس

 دم لْصَو دق َلَْينَم نأ َملع : نيح َلِحْذ ْدَقَو . يزاغلأ ّيِجاَطْرَقل ضّيِجلا نع

 . نورلأ ىلإ ْوّدُم

 نويلوبات اهكردأ امك . ةَغاَبملا ةمبق َكَرْدَأ دو . انفو عضب عض مه "لعبته امأ
 َمَحََتَو ره مَطَقَو نورل يات لَ ذأ ىلإ لخلف دنس يفلاب هَدْعَب 1 كي نعم 1 مقع قلل

 نأ الإ .رخبلا راَوُد مهَباصأ يذلا ُهدْلَج ّريلا لإ ويبيس لِي نأ ليك ًالاَمْش

 همهم لعَجَو ؛ ايتابسإلا ةحرتفملا ةوزغل

 ءقاوشإام سك سدح 55
 اهّنأ حُجَرِي نكلَو ء يردن الف ٠ را زم لايك قلت كابل

 حم ب ىك لجاّسْلا نع ا هلو نارا برامج

 2 َقيِرَلأ مَ 1 ل فعم

 هدم
 دع نع ًاضَوِع وغسل نوُرلل ةّيبرعلا ةفضلا كَلَسْلَو لي لس ٠ ا

7 5-56 5 
 اف . هزايتحأ ةطقن تناك ايأو

 لف و جين

 , روب هَص ىلع نيم اون
 نع ىاةع م ىع# ةيس ا ى# نذعم

 ا
 تمت فراَغ ًاهفَصِن ٍتاَفاَوَط و

 .عىتس عضو يف اوناَك نيدو ناسرفل
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 ديت : مث هو ]5 ندع م ا ب خا د نيف
 بفهصنو رتموليك ىلع هةر كري ريغ عقلا ةيرعش

 فلا يئس وحل ىلإ هَدَدَع ضقانت دق كاذتيِح ناك
 ةيلاغلا هيكلوف ةليبق نم اوناك دقف رهنلا يناح ىلع ناكسلا اما .لجر نا ل 000 0 هع ل 00 0

 ورضلا تاريضختلا هذه يف لعبته امهاضق نيذللا نيمويلا لالخو
 حملي مل يتلاو .رهنلا نم ةديعبلا ةفضلا ىلع ةيداعملا هيكلوف ةلببق تناك 1 م ا و ل دب ا لاو 35 0-5 3 هانم

 ل

 يس اقوم اج وع ع ينم شفاف د فر ا
 0 حيلست نسحا نيحلسم ءادشا نيلتاقم نم فولالا موجهل ةضرع

 د 2 يو

 2 م ع ربع اهياَرِث عم ةليقثلا هِتاَبَرَع لقت همهم ِهّيَلَع تلاختسأل ٍةَضْراَعُم
 ا

595 

 ناك اَمّنَرَو .ًالامع اعييه هجوت ىتَح .رهنلا هتاناويحو

 5 هموم 5-0-0 2

 . ايليسرم يف هلاحر ْنِم اَقلّيف العف لزلا لق ويبيس نا ُّملعَي مل

 د



 1 ل با مم هع ما با د عا ار م
 52 "#َ روبُع ىلع ٍرهشأ ةعبْزأ تصمو ٠ لح نق (ربوتكأ ) لوألا نيرشت رهش ناك

 عع فيفري را د 7 ٍ . جولثلاب دست نا اهرويع نكمملا تارمملا ثيلت

 32 )ديانا ذركت ادق ٠ نإطلا لوح زا ليي رع

 ره ناكو . اهسفن فورظلا هذه نويلوبان هَجاَو . لعيينَه نم ةنئس يفلا دْعَ
 هج ا ع د كاان م 94 رح ا يما 2 عا واقي ماوي

 مل نس افلا . جولثلاب ةوسكملا بلألا لاب قوف ايلاطيإ ىلإ اشْيَج ذوَمَب رخآلا
 نم فسر ع م ادق 30 ا ني" ب # ح لع لي ى#

 جلتلاو ديلجلا عراصن اننإ» : قي نويلوبان بتك . ليلق بفالتخا ىوسم ثدحت
: 

 5 مال صرع 7 2 0 هع ع «*# ريم م هلع

 : رمملا ناك نيا نويلوبان فرع لقالا ىلع ١ ! ةيجشلا تارايهنالاو ءاونالاو

 .يفيصلا لصق لاوط مهباودب ةنوكلسي اوناك راجتلا ْن 1 هال نورت هل 3 لج ساو مما

 سس قد 0 _

 ٍيبُحلا رانرب كاس رمم نويلوبان ربع

 3 دعا و 3 7 تع رع عع 3
 + سيرا ايجي ةيزاعملا لئابقلا لعبته دبع قيضا ويعصر . دج ةميدق ةليحب يِداَعَملا لئاَبَقْلا لْعْبِنَه د قيَض ِبْعَض رْمَم ىفَي
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 ةباعشلا دش ىلاعألا م ةراهتملا نك تكلا تناك ام ًاريثكو

02 . 

 رباع ع ما سو م م 5 مر مو

 رطخ امئاد كانه ناكو :لاجلا ةقفدتملا لوي ا اَهَنقْرَج وأ ةّيرادجنألا

 3 ا يلع 4

 ىَتَح ميم راهخأ اذه نأ كش . ةطقاستملا رخص هيجل تارايينألا
6 

 ارتب نأ وْرَغ الف . ةئغابملا نييئادعلا َنيلَحَم 0 ٍتاَجَه رْيَغ نم ْوَلَو

 . ليجسم َرايجَألا ذأ ناموُرلل
 ماو د نع * كو م 20

 يح نيفلخم نقسم . دباس رلسلو تخيوللا فلنا قل
 نأ 01 باكل : لوغيو بألا كلايج 0006 اًهنِم رانج يملأ قيرطلأ

 5 ل

 . نويتسيركو ليغَو سنارْودو مورد لثم م بلألا كواَدَج قيرط 5
 2 ف ا ا

08 
 . حجت هنا رهف اَعَح مهملأ

 ان



 هاا 6م يصفر وامام 9 2 حرج عيون
 زاييجأ ِق نعوم لخ رثكأ مئاهلا ”ليوّطلا ل ل ىلا

 ينضملا ٍدْهُجلاَو كافل . عوجلاو سراقلا درب نم نْيعوسأ اَنايَو . بلألا

 ةييزكا ابيع لئيم مسج ىَّنَح ِةَّمِق ريخآ ىلإ لوصولا د ام رمل

 اهتْحَن يداَولا ىلإ ْعوُجَلا اهب دبس يلا ةَرئاَحلا ةكونملا اَهِرِصاَنَع رظن تْفَلَو
 كم خل كو

 2 دهشملا أ ةروملا
 1 ل ةهطتلا فخ اصب تس ام قب يش اواو أ تك دَنَو

 ر# ع 4 تلاع ريع يع
 َءَقِدْصُأَك ان نويحريم اكسل . ٌةَفيِدَص ذاب ْمُكَاَمأ١ : لعبيته حاص

 ءءء 50 اخ م ع '
 نا نيكي ام ًاوسأ مئه 0 َنيِذْلا ملأ . فلوتقحي َنيِذَلا نامورلا دِض َءاَفَلُخَو

1 

 دم اشو اوفاَطت انأ يلع ال ملاَعلا يف ٍدَلَب بَعضَأ يف ٠ ةعيَطلا هلق
 ئ 5 را قرع م3 ه1 عوف

 يه َةَميْعلَو .حوُنفَم قير ! دكر رن 7( لارا داش

 !«٠ امور

 2 مد مذ ع ع وعم قع هويام يرو هع عر
 وا ةلز ةيا تناك ثيح .بعصلا كلوزتلا شيلا ادَبَو لامآلا تشعتنإ

 يب عجب سرح 0 م 4# 8 وع ا 2# هل

 ديدعلا دقق دقو .روخصلا ىلع راتمالا تاعم عاقترا نِم ٌطوقسلا يت ربك
 دكر م لق ماعم 5 هم د

 ذولجلا نكمَتَو , ٍضْرَألأ ىلإ وصولا اريخا مث 'نِكَلَو ٠ لاجرلا 0
 5 5 م جم

 كلي نم َلَضْفَأ فورظ يف 320000 00 مييختتلا نم

 «# /ثهو 7

 بألا رايح اودي نا ذم اًهوُفَرع يت

 عاّيجلا نيله لاخر نريلوبا عجش ؛ كلذ : نيا َهَنَس يللا

 لابج حاّيسلا مطفي َموَيلَو . هتاذ يببيصخلا يداولآ ىلإ ةراشإلاب نيدرمتمل ملا

 رمابألا َنِم د 0 قئاقد لالخ نور يدا قو ًايِلاَع نيرئاط اَهَسفل بلألا
 م اوو اه

 بيِصَخَلآ َلْهَسلا مُهّتحَن َنْورَبَو .لئنينَم اَهَقَْمسأ يب شويج تناع يذلا

 ِِك وصولا يف نيرا نويلوبانو َلْعَبيِنع

 تع
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 5 3 2ع را ا فيلا عاما ذاق 2 ِ

 ةيلاغ لئابت نم دَدع مهو . حونلا ناكس ةدغاسم ىلإ لعسشم :5ر
 انطول# للا 0 لاما 5 7 ' فا

 ىلع .٠ تناك ٍةَريِفَص
 0 0 44 و 06-5 و 00 8 2-5 كَ

 ام اذإ ايلك راهنتس امور نا اهعْيقي نا هيلع ناك . ىهداو دشا ةيهارك ىرخألا

 2 هلك 0 و د وول يق فعرف هل فمما ف طل“ يك قع

 دقف . موهفم ببل كلذ يف كشت تناك اهنكلو . ٌلْئاَبَقلا هذه ٌةَنَدَعاَس

 نيحو .ازاتمم ابيردت ةَيَردَمْلاَو حلستلا ةنَحلآ امور قرف لئابَقلا كلت تقتل
 م يا لا ع يس ا نيا ع 2 - كه رعإ مع نيا خا 2

 مهيلع ليحتسي هنا مهل ادب : نيعئاجلا نيكوهنملا لاجرلا ىلإ نويلتقلا َرظن

 .ةدجلو ةكرحَم بَْك

 عمم #5 م ل ع ا همه نع عءخ ةخضص ل م

 اًميِنَه نا اوُمِلَع اَّمَلَو . ءاطتسا اذإ اذه .ٍفْيَّصلا لولُح لبق تنألا ٌرامجأ
 لعبيته ا اوملب 4 ا يقيصلا بولح لبق ب ِ

 0 مق دي ا 0 ا 0 0

 اولسرا . ةيلاغلا لئابقلا لاَجر ُدنَجَي هلاو لاّبجلا م ةيبونجلا ةهجلا يف َحَبْصأ

 هليبَس ضارتْألا ىطخلا انْ نأب مُهوُرَأَو ُهَقِلايقَو ويبيس
 9 3 ما 2 98 ف # نع

 ينامورلا شيجلا نأ لع ملف .نامورلا ةَعْشِب اضبأ ّلْعَبُِم ىجوف ْدَقَو

 قلع و وع 2. 0 2 كاع 2. نيج“ دا نبا

 موجهلاب نامورلا ىجوف دقو . اًييرت رهن دنع دعا

 >1 هلا هللا ع تسمم ام

 .نيّيديمونلا ةقحالم نم نوليلَقلا اجَنو .اورقو مهفوفص ْتَقْرَمَق تِغاَملأ



 ِذاَخّنا ىلع ن بيلا أ لَم ينامورلأ ٍشيِجلا ىَلَع لِماَكلا ِهْبِش ِءاَصَقلآ ٌريَخ

 َنكَمتَو :رفاَظلا بناَجلأ ىلإ ماضل َنيدَدرتملا نم فرلألا مكن 7

 ىَلَع نامورلا دع .وُنرآ ريو هبنبألا لاب ًازاتجُم ًابونج ٍفْحّزأ م ليي

 ٍةريِسَم ضرع دري لأ سويئيمالف لصف ةرمإبو رع ادي ٍلَجَع

 .اهوز وحن لعبته
 ب ةماعلا مع ده ل م وبا يباع 5 2# لق فدع ما معلا

 نكمتي نأ لبق وزيرا ازاتجم يقرشلا ببونحلا و داتا نك لعيب ميا

3 1 
|| 

 2 3 318 سف ىلع وع 03

 مآ . نامورلا تاططخمم دسفأ يذلا رمألا . لاتقل ىَلَع هياغرإ نِم سوئيِمالف
 57 75 28 ع ع عم ع ف د ا

 نمو يطينع أ نم ههجاوي نا هل اردقم ناك امل هنم اكاردا . سوبنيمالف

 95 2 500 هكر نم موب يي اا 5 قرا رح عل اج

 ىلع اوحَبْطأ نيذلا نييجاطرقلا بقَعت ىلا َعْراَس دَقَف : هَل سْيَجَل راقيحأ

 . نيويسارت ةريحب يلامشلأ طاش
 هوو لا ا لق

 . مبا وه امم لالتلا ىلإ برأ ناك ةريحبلا نم يلامّشلا بنا نأ دب ال
 نع 1 8 مع اصع هه عم نقد هدو دعدق# 0 هيقو
 نا ؛لزوتلا لكيق كج سوقا حل كلوش ةكر ركايورا لكك

 52 2 نم ةنس# عع ام *ن ف فلا ل هل علا
 ىَلاوح دعب اَهْنِإَف ميلا اًمأ . ِِراَسَي ىَلَع ةّيجرَحْلا تاَرَدَحْنُملا بُجْخَب بالا

 لاي رَطْخَي مَ آ نْسْكَم يف عوُْولا رطخ نأ وُدْيَيَو .رتمولبكلا يضْضنَو رثيولبك
 يع 2# ع داع هاو 0000 00 17-0 ا

 .ُهَماَمَأ اوّلَذ ام َنيِمحاطرفل ّنأ وِداَقَْأ يف َناَكَ 0 ٍدِئاَقلأ

 ُةَعَفَمو هبعم ْتاَحْيَص ِهِلاَمِش ىلع 'ني 'تقلطنا ةاَجَنَف : اتلْخَم ن

 رلاتسأ لك نيديموتلا مجم مْطَق ْدَقَو ةّيِدْعمل عيد ىَلَع فول

 قلما ليكشت ْمْنَم نحْبألا حاتجلا ىلع َوَريحُبلا دوُجَو نأ امك. -

 سويتيم الف ناك ارو :ةيمرزا شكلا ليك ماض ىَرحأ 5 0 ينامورلا
 كرم عا

 . هَعَرصم ةكرحملا كلت يف ىّقال ُهْنأل ًاظرظْحَم

 ع



 م ني ليقع نإ ذإ مُهُشْيَج لئاَضت دقق للشلاب امور 1 80

 # اع 0

 8 اجل َنيِذْلاَو 00 - امور ىلإ قيرطلاو . مهدئاق لتقو ٠ ن

 ًاصّصق نياثلا دي اوعاغأ ءامور ىلإ ٍةَدْوَعلا نم اوُيِكَمَتَو نديولا ٌةقَحالُم
 ١ 000 ا
 مهئاسن قوسو ٠ نيتشر غض طل اهلك وزنك عوقو روَصَت ن ! . ةبيثك

 0# اا هل يلم 0 اع مخ نع رم ويعم ع
 امئاَد َنوُدِقَتعُي اوناك دَقَف . :ينطاوملا نيب بغألا َعاَشأ ةيِدوبعلا ىلإ مهلافطاَو
 د بيعي ضاع قرا يا" 0 ا 0

 نأ ريغ .ن امألاب اها رو دورعَشَي عزد يهو .رهفت ال ةّيرْكعلا امور لايف ن
 2 نإ رولا ا ناو# خ

 دا ةدوجوم دعت مل ءردلا هذه
 2 وم وعرف هم ل مع ع
 نيورشملاو جلا ىلإ ةيذؤملا قمل ٍتمَحَدزاَو

 هك ىلع ًاَقْرَع لت د ..ةنانأ ةخيفت ب ١ تمي امور ىلع ةرئابن
0 

 . ةلزاَعمْلا بِسْدكت فلك فرغت تنأ ٠ : ًايتاعم ُهَل لاق يذلا ناس

 : دِباَوَص ىلع دِئاَقْلا نكي هل ١. كياراَصِتنا َنِم دفن فيك ْضَِن ال كنكلَو
 11 07 ٍ ع 0 لمين دف



 5 ل ا ةيسا راك نم تاوتس ثان َدْعَ
 ا ري

 السري يأ يمتلا ُلِئاَصَقْلا تن . هيرو يجر ةَماَوَق ن شبح دْشَح م

 اوُنْكََت نامورلا ذأ اميو -رارميْسساب موجه ُضْرَعَك بلعلا عجل لئيم
 اَدْمَألا ةعاطيماب ْدْمَي مل .رخبلا ىَلَع ةرطْئَسلا نب َكلاَدَنِح

 00 ذك ياو كادي ٍبوُنَج يف ل َلْئاَبَعلا نأ اذه ىلإ نيفأ ةَجاَطْرَف نم اعبينه

1 3 
 0 لوصولا د

 همو ع 0 م هلا نيا 2 ىف هامل مع م
 مهدالب مك دق امور ىلع بالقنألا تضقر : اهِدينِجَت يق لمي لعبته

 م ا هعم رمع مارق ا
 .ًاييرقت تبضت دق هنوم تناكو ٠ رئاتقلا ىلع سرا لاكش قلت ذي

 ال ةوطخ وذهَو .هيناك يف يعل عدوًتْسلآَو ينازل نطحلا ىلع كوس
 .هِعْيَجَو َلْعَبِنَم رييذت ْنِم دب ال َناَكَف .اهلاَقْغِإ نيكني

 «ةينامورلا سب سجل لُكَشُت يلا همَيزَألا قلايفلا سوئئاف ٍةرمإ يف ناكل

 يقبو « امور ىلإ ِةَدوعلا ىلإ ٌرطضأ سويباف نأ ريغ . هيناك ةراَك تعفو ان
 كه فنا ع د ا دو ا ا ل ا يا اع دع
 . ةكرعملا ضوخ ةقيرط ع افلتخأ ناينامور نادئاق ةعارو

 م هلع عاو هع 20 ا ماع مه ل
 نامورلا مجاه دقو دم َْس نيتعومجه ن ع هتاف عم لعبسته رضتناف

 50 قا 5
 كلذ نا ناموا كرد مَ , ةاشملا مار ٌلْئَبِتَه رياوأ ىَلَع ءانبَو . طَسولأ

 العوام اوُمسَجَت ام َناَعْرسَف . ةيرَكصلا َلئيِبَه خاَشِف اني رع انف ناك
 0 0 عا يوم ل سو
 ناّسّرفلا ءقدنا اَهْيَلَع قفتملا ةَر اشإلأ ِءاَطْعِإ َدْنِعَو . ناسْرلا نيب دبا دعب

2 0 - 3 

 لاجم مهل دعب مل هلا | ىَتَح ًاديِدش ضر نام ؛ 6-2 تصِتْراَف , لويَدِمونلا

 . ليلقلا ىويس مهتم حب ملف . مهيأ لامس

5 



 كا
 نِكلَ . لعق د 55 5 قىرخا ةرم امور ريصَم ا . ةثراك هيناك تناك

 . لاَثَقلا نادم يف تاّراضِتنألا َدَسْهأ هي خيرات يف رم َريَغ ثَدَح امك
 مع مع مع 828 سومرم

 6 ىؤيم ةَجاَطْرَف 'نِم َلْعَبِيَم ىلإ ْلِصَي ْمَلَو . نطو ١ يف َنوُدْئاَحلا ُهَساّنلأ

 تاون عضيل َظْفاَح ُهّنكلَو . ةّيديموتلا تازيزعّتلا ضْحَو ةلَيفلا نم ليلَق

 هدا ةريزجلا هش ِءاَحلأ يف ُنَّقََتي هِشْيَج ءافب ىَلَع كلذ
 .امورإ ًاديدهت لَكَشُي 5 دْعَب هَل ُهْنكلَو . ةريغَص

 اينابسسإ ىلإ قلي لاَسْرِإ نم اَهنُكَمُي دَح ىلإ اهَساَْنَأ امور تدرس
 ٍدادْغُأب 1 اوُناَكَو . برحلا نم اوين دَفَف لعن َةَق

 مع ةمل ل ف و2 لع يعم
 اهترخ يتلا فايزألا رودقم يف دعي مل + تاازيزعت ميتات دعت م

 ايون ايفو - هوه هلجرر داك دَقَل هيفا ضاق ُهَلاَجر ىفْكَي ءاَذِغب ُهَدِمَت نأ هذونج

 5 ع ري تلا 3_
 كلت اودّرتسأ نأ اوثيل ام تامورلا نأ الإ .اوباك ةَعَطاَقُم يف ءينه ريم

 . ةعطاقملا

 5 0 لا
 يودع ُهَلاَصِح بكر تاّرمْلا ىدحا قو . ابيع لئأ يع تالا اذكهَو

 ءامق عاصم ص
 حبصا ٠ دخت ةمالعك ةنيدملا ليخاَد لإ حر ىعرو اموُي راوسأ "نم برقا

01000 
 . ًايئاودعو ًاديدش ًاعاقد ناكو . عافع 000 ٍِق نآلا ا

 8 ع هافاع
 ةحاجنو . اينابسإب ًاظِفَشُم لمبه وأ ١ تاور كس تاك ءانتألا وده يف

 زاتج اي نأ َدْعَيَو . نيكربدل 201101111011100

 مال 0
 مره ٠ هدأ ورم ان نيم تاوتس عم دعب ةّطيسب ٌةَمواقم ًايقالُم ب بألا لايوردسه

 ٍرْكْعُم يف راّقيحآب هرب ٌةياموَر يرو ْتَقْلاَو .ايلاطيإ لامس يف يق سا 48# هد

 كك



 يف ان هني ٌرْعْطألا ويبيس حجت دق . امور رْحَد يف لمأ ريبك لعن قبيل

 . رطتخ يف ةَجاطْرَق تتابف .ابقيرفإ ىلإ رب هلا امك . اينابسإ يف هكراعم ٍبْنَك
 ٠١ ماع يف لْعَبِنَم داع اًمَدْنِع ملا ىلع ِضْواََتلا ىَلَع ْتَقفاَو هن ل

 يف لَمألا ثعب امور قِلابَف ىلع رص اَمَلَط يذلا ِدِئاَنَأ دوُجو نأ ريغ .م .ق

 .لازتل اوُدَعتساو ًادَدَجُم ٍمُهَتَعاَجَش اوُعَمْجَتسا َنيِّلا َنيِجاطْرَقلا بولق
 ىَلَع دمع اَمَلاَط نيا ناَسْْفْلاَةَبَضَع ةجاوُي نأ َلْمَِنَه ىَلَع َناَكٍذِكدْنِع
 اًسيِنيِساَم يديمونلا كِلَملا مضنا دقف . ِهِتاَراَصِتْنأ يف ةيضحولا ةَيلاَمقلَ مهتاردق 00 اا ا

 م م او ضر وه سا 8# ع يد علا قي ع 500000
 ١ ٍبهنل ةصرف نآلا اوار نيذلا نيبعرملا نيبديمونلا نم بفالا ةعبراب ويبيس ىل

 . نيقطلا ل رم مالكا نإ : لمبه لاقو .اًيقتلف اقل لع ُضَْ

 . لاتقلأ وأ مالئستمالا نسب لعبته ريح « مال ريبيس ضفرف
 000 ع اولا# دع الا د لع ده عم ا ع ع 1 رع س# قموم

 لبيته اًهتفد ديزي وا البف نينامث نم ةسرش ةمَجَهب اماز ةكرعم تادب
 كما ه5 ردم ع هم ه8 خ8 لك فيا قم وعر را تعور عم 0 )ع صرعو يي حم ف ص عا

 نامورلا عرفا دقف . تقفحا ةطخلا نأ الإ . ةيبامورلا قلابقلا ابيب قرفي نا الما
 3 3 ميا. 507 500 كك ا 2 هني يع

 : ًايلاع ًازيشان ًاقالطإ قاوّبألا ريت قالطإبو ًابحاَص ًاعْرَق جونصلا َعْرمب ةليفلا

 لئيم كون ةجاَرو .نييجاطرَفلا طوطخ ىلإ ةلفجُم ولت هليل اذإن
 عب. تودي خاف 20170 خل م ا خلا عا 2 عد ل <. ةماقع دإ
 نب تفل ةكرتَملا ٌريصم َناَكَو . ةمقتنملا قِايفلا نم ةَيماَق ةَمواَقُم نوكنحُملا
 22 20 ل نيا # ا 00 مب

 نم اًسينيسام كلما وُيديمون ّمجَه ةجرحلا ةظحللا يبو .كش عِضوُم نمزلا

 نكلو ٠ ٍةَديِدَملا هتاراصتلا يف لْعَبِنَم عنا اكيتكت كلذ ناكو . حانجلا ةهج
 نر ا قا مف
 .ةرملا هده هدض ءاج

184 



 2 ىف
 ةلوّدلا - ةتيولملا هذهل حمسي ىف ةجاطْرَقل ُةّلْذُم تاك حلضلا طش

 مالا َوّرْشَع مذ َناَك مْلّصنا ورم دَحأ أل الإ - ةرجاتملاو ءاقتبلاب َّش

 2 ع عب ا م نا فل نق ام ماعاوتلا تاق دو و مح ةماعلا  فولا ع
 امل اهوقرحاو ةجاطرق نامورلا بهن ولف . اطسق نيسمحخ ىلع ةضفلا نم

 .ةجاتحت امور تناك يذلا لاَعلأ مفذت نأ اهعسوب ناك

 7 مم بْرَح يف سحويطنا كلملا ناك ثْيَح ايروُس ىلإ ٌرَحْباَو ةَجاَطْرَ كر
 انك ع عد ا يع 2 م 3 رض
 ميظعلا لعبته ةروشمب رفظب ناب اريثك ا -

 لُعَبتم ه ا يذلا شبح َمرْهو ٠ را 00 ا ملا د

 َلباَقُم ِهِلاَمَيغأب ًادْدَجُم َنوُيلاطُيس َناموُرلا نأ يف كلش لْمَبِيَم ٌرئاخَو .ًاينك مات وول يوم جا رع ل0 50006
 2 4 رض هك 2 8 5.

 قاوم سخويطنا ناو حلص ٍةَدَهاَعُم

 ما قعولا نا د ف هع 1 دج د
 قرخا لود يقو 1 ةَباَدلا ةدحاّجلا ةالبلأ ( لغير َداَعَف

 م6 ه5 عر 5550

 ىلا ناب اًينامور ًالوطسأ م مره هعالجما درع ةعادخبو . امور عم رح نق ةناك

 ذَق هاذا ْمِتَح َناَكو . ةماَسلأ يعافألاب ىَألَم ًارارج ناموا نفس ٍرْهَظ ىَلَع



 ةيجيراَ لل لا

00 
 : ىربجلا 6 امضحلا- 4

 ىرْبكلا تارابقكلا ا
3 

 سنئرواف ١-

 5عأغ5 561 /ثرءقطأع

 ييتفللاب هربيديإ ةليلس ىف اباتك نم ارثكأا تقوم

 . ٍراَّمعالا عفا ب ساكا . عيضاولا نم اذدَغ لَمكت هب
 رم اهب صامل يب

 توراج؛ ماشا شارما هع ينباع ة كيم


